FORMULÁRIO DE REGISTRO NO PAT- EMPRESA FORNECEDORA
De acordo com a Portaria nº 03, de 1º de março de 2002, o registro da fornecedora de
alimentação coletiva pode ser realizado exclusivamente com a utilização de formulários
eletrônicos disponíveis para acesso público na rede mundial de computadores.
Clique em:

No item “Cadastre-se”, faça gerar o seu login de acesso.

Instruções:
Digite o CPF
Digite o Código de segurança, depois clique
em pesquisar
O sistema insere seu nome automaticamente,
após digite seu e-mail

Indique o
grupo acesso
Fornecedora

Escolha sua senha e confirme
Clique gravar e retorne p/ página de login para
acesso ao formulário de inscrição ao PAT

Basta acessar o site http://www.trabalho.gov.br/pat

- Tela inicial do sistema PAT 4.0 após usuário logado

1º passo: “Fornecedora - Cadastro”

Tela para preenchimento do cadastro da empresa
Importante:
Para efetuar o cadastro da empresa fornecedora é
necessário ter os seguintes dados:
✓ Cartão CNPJ;
✓ Número do registro no PAT do nutricionista.
Obs. O registro das filiais da empresa fornecedora é feito de
forma autônoma, isto é, como se cada filial fosse uma
fornecedora independente da matriz.
TIPOS DE SERVIÇOS:
➢ Cozinha industrial para distribuição de refeições prontas: este tipo de serviço é para refeições
transportadas (a fornecedora leva até as empresas,as quentinhas prontas ou os funcionários da empresa
contratada se deslocam até a cozinha para almoçarem);
➢ Administradora de cozinhas e refeitórios: este tipo de serviço é para empresa terceirizada (atua
dentro da empresa beneficiária); e
➢ Cesta de alimentos: este tipo de serviço é para empresas fornecedoras que vendem as cestas de
alimentos preparadas.
- Após usuário logado, clique em FORNECEDORA - CADASTRAR
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Digite o CNPJ da empresa
Se a empresa já consta no banco
de dados do PAT, ao digitar o
CNPJ o sistema insere
automaticamente os dados da
empresa, tais informações devem
ser atualizadas.
Se a empresa não constar no
banco de dados, digite todas as
informações solicitadas.

A abrangência
é automática

Informe o tipo de serviço
da empresa

Clique em consultar digite o número
do registro no PAT do nutricionista,
em seguida clique no nome do
nutricionista para inserir a informação
no sistema.

Digite o
Código de segurança

Clique em confirmar. Após, o sistema vai gerar o comprovante de
registro da empresa. Imprima-o

Obs. Havendo problemas com a impressão do comprovante, clique no item consultar,
anote o número de registro da empresa, em seguida clique em fornecedora reemitir
comprovante.
IMPORTANTE:

▪
A pessoa jurídica fornecedora registrada no Programa de Alimentação do
Trabalhador deve atualizar os dados constantes de seu registro sempre que houver
alteração de informações cadastrais.
▪
O comprovante de registro no Programa deverá ser mantido nas dependências da
empresa, matriz e filiais, à disposição da fiscalização federal do trabalho.
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